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Produtores 
esperançosos 

em Bárue
Arrancam obras 

de construção 
do CAP de 
Changara

“São cincos (5) CAPs que estão a ser construídos 
pela Canelfood com o financiamento do Governo 

Moçambicano, para a integração de pequenos 
criadores na cadeia produtiva de carne de cabrito 

de qualidade, implementado pela empresa na 
província de Tete”
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Foi recentemente lançada a primeira pedra para a 
construção do Centro de Apoio ao Produtor (CAP) 
de Changara na província de Tete, num acto dirigido 

pela administradora distrital de Changara, Elsa da Barca.

Falando depois do acto de lançamento da primeira 
pedra, a administradora de Changara garantiu que 
aquele distrito tem muito potencial pecuário, tendo 
vincado a importância de um “máximo aproveitamento 
do centro” em prol do desenvolvimento pecuário.

As obras de construção do CAP de Changara 
terão uma duração de três (3) meses, isto é, a sua 
conclusão está prevista para o próximo mês de Maio.

Este é o terceiro dos cincos (5) CAPs que estão a ser 
construídos pela Canelfood no âmbito do projecto 
Agro-pecuário de integração de pequenos criadores 
na cadeia produtiva de carne de cabrito de qualidade, 
implementado pela empresa na província de Tete.

A iniciativa envolve mais de 1.000 pequenos 
criadores que estão a ser organizados e capacitados 
nas áreas de associativismo, gestão de negócio, e 
tecnologias melhoradas de produção de gado caprino. 

O projecto é financiado pelo governo através do Fundo 
Catalítico para Inovação de Demonstração (FCID), no 
valor de 1.500.000 dólares americanos, por via de um 
crédito do Banco Mundial para a construção dos cinco 
(5) CAPs, nos distritos de Changara, Cahora Bassa (já 
concluído), Marara (em fase final), Chiúta e Moatize. 

O valor também será usado para a construção de um 
matadouro moderno, na cidade de Tete. 

“Apelamos o máximo 
aproveitamento do 

centro”
Administradora de Changara Elsa da Barca destaca o 

potencial pecuário daquele distrito.

É o 3º dos cincos (5) 
CAPs que estão a 

ser construídos pela 
Canelfood financiado 

pelo Governo 
moçambicano, 

através do FCID 
para a integração de 
pequenos criadores 

locais na cadeia 
produtiva de carne de 
cabrito de qualidade, 
implementado pela 

empresa na província 
de Tete”.

“
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Produtores 
esperançosos em Bárue

No quadro da assistência técnica oferecida pelo 
governo moçambicano através do Fundo Catalítico 
para Inovação e Demonstração (FCID), no distrito 

de Bárue em Manica, mais de 6 mil pequenos produtores 
locais estão satisfeitos com o estado vegetativo das culturas nas 
suas machambas, aliado ao facto da queda regular das chuvas. 

Inácio Luís é um dos beneficiários do apoio do 
governo através do FCID no distrito. Espera 
obter bons resultados agrícolas na presente época. 

Luís faz parte dos cerca de 12 mil pequenos produtores, 
em parceria com a Empresa de Comercialização Agrícola 
(ECA), que o FCID está a dar assistência técnica, 
via sub-projecto de Formação e extensão Agrícola.

Neste momento, a ECA através do financiamento 
do FCID está a realizar um inquérito aos pequenos 
produtores sobre boas práticas agrícolas em 49 
comunidades nos distritos de Macossa, Guro e Bárue.

O governo através do FCID intervém neste sub-projecto 
com pouco mais de 1.174.000 USD, valor que está a ser usado 
também para construção de infra-estruturas e aquisição 
de meios circulantes de apoio aos pequenos produtores.

Das infra-estruturas destacam-se três armazéns de 
agregação, casas para técnicos. 

Muito recentemente, muitos produtores do distrito de 
Bárue participaram do dia de campo, organizado pela 
ECA, no qual receberam muitas explicações sobre o uso 
de fertilizantes, sementes e agro-tóxicos. 

O evento contou ainda com a presença de membros do 
governo local, e a do FCID;

O FCID, é um instrumento do Governo moçambicano, 
parte integrante do Projecto Pólos, inserido no Ministério 
da Economia e Finanças, através de um crédito do Banco 
Mundial. 

O estado vegetativo das culturas anima os produtores

Inquérito aos produtores de Bárue, Macossa 
e Guro
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Prapesca realiza consulta pública na 
Ilha de Moçambique e Mossuril

Os distritos da Ilha de Moçambique e 
Mossuril em Nampula acolheram sessões 
de consultas públicas para a implementação 

do projecto de pesca artesanal de Polvo, Chocos 
e Lulas financiado pelo governo através do Fundo 
Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID).

O projecto é implementado pela Prapesca em parceria com 
pequenos produtores locais organizados em associações. 

Mais de 1000 pequenos produtores beneficiar-se-
ão de novas técnicas de pesca, meios e equipamentos 

corporizando um projecto de Pesca industrial.

A iniciativa está orçada em 750 mil dólares. Os mariscos 
têm a Europa como principal mercado. Pretende-
se com este projecto estimular a inclusão económica 
das mulheres e jovens em actividades de pesca. 

Participaram das consultas públicas pescadores, 
membros das comunidades de Sanculo no distrito 
da Ilha de Moçambique e Mussoril sede, membros 
dos governos locais entre outras individualidades. 

Pequenos 
produtores 

de Mugema e 
Netia recebem 
treinamento

Mais de 1850 pequenos produtores nos distritos 
de Alto Molócue e Monapo, nas províncias da 

Zambézia e Nampula recebem treinamentos em matérias 
de elaboração de planos de produção. O treinamento 
é providenciado pela Miruku Coop, no âmbito do 
financiamento do governo moçambicano, através do 

Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID).

Trata-se de 110 pequenos produtores em Mugema 
– em Alto Molócué na Zambézia e 765 em Netia, 
no distrito de Monapo, na província de Nampula. 
Deste número, 150 produtores recebem palestras 
e treinamentos em Agricultura como negócio. 

Para o último grupo pretende-se é transformar os pequenos 
produtores de subsistência em produtores comerciais. 

Mais de 3 mil pequenos produtores nestes dois 
distritos estão a beneficiar-se de Centros de Prestação 
de Serviços Agrários e mecanização agrícola. 

“São mais de 2 mil pequenos 
produtores que se estão a 

beneficiar deste projecto em 
Mugema- Alto Molócue”

Comitiva da Prapesca e membros do governo de 
Mussoril conversando com a comunidade

“
Mais de 1000 pequenos 

produtores beneficiar-se-
ão de novas técnicas de 

pesca, meios e equipamentos 
corporizando um projecto de 

Pesca industrial”.
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Angónia acolhe 
auscultação pública 

para instalação de uma 
unidade de extrusão de 

óleo de soja
A vila de Ulóngue sede do distrito de Angónia, 

acolheu na última sexta-feira (18) uma 
reunião de auscultação pública do estudo 

ambiental do projecto de instalação de uma unidade 
de extrusão de óleo de soja e armazenamento de 
bagaço desenhado pela Escolha do Povo, no âmbito do 
financiamento do governo moçambicano através do 
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID). 

Através do financiamento do FCID vão ser construídos em 
Angónia dois (2) armazéns de agregação para os pequenos 
produtores e montado equipamento de limpeza de grãos e de 
extrusão mecânica para bagaço de soja e extracção de óleos. 

O projecto está orçado em um milhão e quinhentos mil 
dólares americanos, e vai beneficiar directamente mais 
de 13 mil pequenos produtores no distrito de Angónia.

A auscultação pública dá início a materialização do projecto. 
O encontro contou com a participação de membros do 
Governo Distrital, Direcção Provincial de Terra e Ambiente e 
Grupos de Associações de Produtores de Angonia e Tsangano.

Parte da plateia presente na consulta pública em Angónia...
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Assinado acordo de 
subvenção com a 

ManMart

Através deste acordo serão 
feitos investimentos em 
infra-estruturas para 

produção, logística, capacitação e 
assistência técnica para estabelecer, 
com sucesso, uma rede de 
produtores de ovos, envolvendo 100 
produtores com 1.500 poedeiras 
cada, totalizando 150.000 poedeiras 
por ano, podendo atingir uma 
produção anual de até 36 milhões 
de ovos, a partir do segundo ano.

É um acordo para incrementar 
sua capacidade de fornecimento 
de ovos e ração através de um 
sistema de fomento, no distrito 
de Gurue, província da Zambézia.

O Governo moçambicano, através 
do Fundo Catalítico para Inovação e 
Demonstração (FCID) vai desembolsar 

neste projecto cerca de 1.193.330 USD.

O financiamento facilitará a produção 
para 100 pequenos produtores de 
ovos que serão proprietários do 
equipamento de produção, incluindo 
poedeiras e toda a assistência técnica 
necessária para a produção, sendo que 
no final a ManMart servirá de ponte 
para o mercado, absorvendo a produção 
de ovos dos pequenos produtores 
para a posterior venda aos grandes 
distribuidores como a Tropigalia, 
Shoprite e Mega, através de acordos 
comerciais previamente estabelecidos.

Estes criadores beneficiar-se-ão 
de equipamentos, treinamento 
e assistência técnica de modo a 
estarem tecnicamente capazes 
e com competência para a 
produção de ovos de qualidade.

“O Governo 
moçambicano, 

através 
do Fundo 

Catalítico para 
Inovação e 

Demonstração 
(FCID) vai 

desembolsar 
neste projecto 

cerca de 
1.193.330 USD”.

Encontro em Novembro/2018 entre a ManMart, criadores de frangos de Gurué e uma 
equipa da missão do Banco Mundial e Governo Moçambicano.
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Treinados membros da 
COOP-CANA

Mais de 70 novos membros de cooperativa 
COOP Cana, no distrito de Chiúre em Cabo 
Delgado, recebem treinamento em matéria de 

cooperativismo e produção de cana-de-açúcar orgânica, no 
âmbito do financiamento do Governo moçambicano, através 
do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID).

Enquanto isso, os antigos membros da cooperativa 
estão na fase de produção de sementes de crotalária, 
na área pertencente aos membros da cooperativa. 

A Crotalária será usada como adubo para a plantação de cana-
de-açúcar orgânica, processo que inicia em Abril próximo.

Recorde-se que através do financiamento do governo 

moçambicano, mais de 150 pequenos produtores 
membros da cooperativa COOP-CANA trabalham 
em parceria com o projecto EcoEnergia, no distrito 
de Chiúre, na produção de cana-de-açúcar orgânica.

Estão a ser desembolsados neste projecto mais de 1.400 mil 
dólares, para a montagem de um sistema de rega (pivots), 
abertura de 80 hectares para a cooperatativa, treinamento 
dos membros da cooperativa entre outras rubricas. 

Neste momento, os 80 hectares de campo já estão 
abertos, e já foram montados dois (2) pivots, 
com capacidade para irrigar 45 hectares cada. 


